ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Απόσπασμα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 25 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, μετά από την οικ.18562/19.6.2015 πρόσκληση του Προέδρου, που
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα έξι, δηλ. οι κ.κ. 1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος,
Αντιπρόεδρος, 3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Χωματά Αικατερίνη, 5. Χατζηδάκης Γεώργιος, 6. Παπαδόπουλος
Κων/νος, 7. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 8. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 9. Πανταζόπουλος Ηλίας, 10. Σερέτη
Χριστίνα, 11. Καλαρρύτης Χρήστος, 12. Ζαννιά Ευφημία, 13. Αντζινάς Ιωάννης, 14. Γιαννόπουλος
Θεμιστοκλής, 15. Δημητρόπουλος Άγγελος, 16. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 17. Καλούδης Κων/νος, 18.
Μπασούρης Μαρίνος, 19. Κούρτης Ανδρέας, 20. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 21. Νικηφόρος Ιωάννης, 22.
Γρηγορέας Ιωάννης, 23. Καπίρη Ελένη, 24. Κοκοτίνης Χρήστος, 25. Ασβεστάς Δημήτριος, 26.
Χρυσουλάκης Φώτιος, 27. Αντύπας Γεώργιος, 28. Δουβή Αγγελική, 29. Αναγνώστου Ιωάννης, 30.
Αγαδάκος Γεώργιος, 31. Τσατσούλη Αναστασία, 32. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 33. Κουρής Μιχαήλ, 34.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 35. Πούλος Ιωάννης, 36. Πίκουλα Αργυρώ, ότι οι κ.κ. 1. Κουρή Μαρία,
Γραμματέας, 2. Βιδάλης Παναγιώτης, 3. Γεωργίου Δημήτριος, 4. Ευσταθίου Αναστάσιος και 5. Σόφης
Γεώργιος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι
παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος Δημήτριος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 204/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως εταίρος στο πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ) με επικεφαλής την Περιφέρεια Αττικής – Κεντρικός Τομέας.

(Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νικηφόρος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την ανάγκη να συζητηθεί το
θέμα που αφορά στην έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως εταίρος στο πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ) με επικεφαλής την Περιφέρεια Αττικής – Κεντρικός Τομέας, εκτός ημερησίας
διατάξεως.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Γιαννάκης που εισηγήθηκε το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του
θέματος, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 19341/25-6-2015, το οποίο έχει ως εξής:
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Σύμφωνα με τα έγγραφα:
α) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD) ΕΠ-Ι (2014GR05FMOP001)
β) Η Πρόσκληση με αρ. πρωτ. Δ23/οικ. 49505/3609/22-12-2014 στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ-Ι του ΤΕΒΑ
γ)Το ΦΕΚ με αριθμ.

1064/Β/2015 Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των

παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD).
δ) Το ΦΕΚ με αριθμ. 1066/Β/5-6-15 «Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων των
ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)»
ε) Η από 23/6/2015 Συνάντηση Ενημέρωσης -Συνεργασίας των εν δυνάμει Εταίρων και των Δήμων του
Κεντρικού Τομέα στην Περιφέρεια Αττικής για το εν λόγω Πρόγραμμα όπου ζητήθηκε η λήψη σχετικής
απόφασης ΔΣ για την συμμετοχή των εταίρων,
παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης για την Συμμετοχή
του Δήμου, ως εταίρος, στο Πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ) με επικεφαλής
την Περιφέρεια Αττικής - Κεντρικός Τομέας, γνωρίζοντας και ότι:
1. Το Ταμείο στοχεύει στην ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο
κοινωνικού αποκλεισμού, όπως η έλλειψη στέγης, η παιδική φτώχεια και η στέρηση τροφής.
2. Το ΤΕΒΑ στηρίζει τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ώστε να προσφέρουν υλική βοήθεια με:
Α) Διανομή τροφίμων
Β) Ρουχισμού
Γ) Αναγκαίων ειδών ατομικής χρήσης (είδη προσωπικής υγιεινής, είδη καθαρισμού, σχολικά είδη).
Επίσης προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη θα συνοδεύουν την υλική βοήθεια με μέτρα κοινωνικής ένταξης
που προάγουν την Κοινωνική συνοχή, με στόχο την Εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού που συνδέεται μ’ αυτή.
3. Η εφαρμογή του ΤΕΒΑ – εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ και ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ-Ι) που θα υλοποιηθεί με ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, μία για κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Αυτές ορίστηκαν στο (γ) σχετικό ΦΕΚ. Για τον
Δήμο μας η Κοινωνική Σύμπραξη είναι του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.
4. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στις 23/6/2015 από την Αρμόδια
Αντιπεριφερειάρχη:


Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για το 2015-2016 είναι 135.000.000€. Για το 2015 (Οκτώβριο Δεκέμβριο) είναι 30.000.000€ και το 2016 είναι 105.000.000€. Επίσης, ότι η πρώτη προμήθεια
τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής 26.000.000€ θα διενεργηθεί κεντρικά από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ στην συνέχεια οι προμήθειες θα διενεργηθούν
αποκεντρωμένα απ’ ευθείας απ’ τον επικεφαλή έταιρο κάθε κοινωνικής σύμπραξης (Περιφέρεια
Αττικής-Κεντρικός Τομέας).
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Ο επικεφαλής έταιρος (εν προκειμένω Περιφέρεια Αττικής – Κεντρικός Τομέας θα οριστικοποιήσει
μέχρι τέλος Ιούνιου 2015 τους εταίρους για την Σύμπραξη.



Συνοπτικά οι αρμοδιότητες των εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης, είναι οι ακόλουθες:
Α) Καταγραφή και τακτοποίηση των δυνητικά ωφελούμενων της περιοχής, στα πλαίσια και τα
κριτήρια που έχουν ορισθεί και την υποστήριξη προς τους ωφελούμενους σε όλες τις
διαδικασίες.
Β) Αποθήκευση των τροφίμων, ειδών που προορίζονται για τους δυνητικά ωφελούμενους της
περιοχής ευθύνης του.
Γ) Διανομή των τροφίμων – ειδών απ’ ευθείας στους ωφελούμενους ή σε χώρους διάθεσης
Δ) Συνεργασία με φορείς –συλλόγους και τοπικά δίκτυα της περιοχής του
Ε) Παροχή στοιχείων στην Διαχειριστική Αρχή για την τροφοδότηση του συστήματος Διαχείρισης
και Ελέγχου.

5. Οι ωφελούμενοι και τα κριτήρια του Προγράμματος έχουν καθοριστεί στο (δ) σχετ. στο οποίο
αναφέρονται τα κριτήρια για τους ωφελούμενους του προγράμματος.
Οι αιτήσεις, σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε, θα γίνουν ηλεκτρονικά για 1 μήνα (Ιούλιος 2015) με
την προοπτική να ξεκινήσει η πρώτη διανομή τον Οκτώβριο του 2015 και μέχρι τέλους του έτους και για
όλο το 2016. Καμιά μεταβολή δεν πρόκειται να γίνει μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων (ούτε προσθήκη ωφελούμενου).
6. Οι διανομές θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Είναι 7 κατηγορίες προϊόντων:
i.

Νωπά προϊόντα (κρέας, μοσχάρι, κοτόπουλο) ( παροχή 1 φορά το μήνα)

ii.

Φρούτα

iii.

Λαχανικά

iv.

Τυρί φέτα

v.

Ζυμαρικά

vi.

Όσπρια

vii.

Είδη καθαρισμού και ατομικών (παροχή 1 φορά το τρίμηνο)

7. Άλλα συνοδευτικά μέτρα (ενδεικτικά):
o

Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατομικό
επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και σε μονήρη άτομα).

o

Διατροφικές συμβουλές (και συμβουλές υγιεινής διατροφής)

o

Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού

o

Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (πχ πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες κλπ).

o

Κοινωνικά φροντιστήρια που θα παρέχουν τόσο διδακτική υποστήριξη όσο και επαρκείς και
κατάλληλους χώρους για μελέτη για τα παιδιά / ωφελούμενους.

o

Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά
ωφελούμενους (π.χ. θεατρικές παραστάσεις αλλά και θεατρικά εργαστήρια για παιδιά).
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o

Εκδρομές (εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές).

o

Παροχή χώρων για παιχνίδι, συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά που δεν έχουν σχετική
πρόσβαση.

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο:
i.

Την έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου ως εταίρος στο πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ) με επικεφαλής την Περιφέρεια - Κεντρικό Τομέα και

ii.

Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικά με την υλοποίηση του
παραπάνω Προγράμματος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Τσατσούλη και Μαργαρώνης)
1. Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου ως εταίρου στο πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
Απόρων (ΤΕΒΑ) με επικεφαλής την Περιφέρεια Αττικής – Κεντρικός Τομέας, σύμφωνα με ότι
αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο, για την υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικά με
την υλοποίηση του παραπάνω Προγράμματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 204/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Χ.Γιαννάκης, Α.Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Κ Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε.Ψυρρόπουλος, Η.Πανταζόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε.Ζαννιά,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 29.6.2015

Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης,
Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ. Γεωργίου, Ε.Καπίρη,
Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Γ. Αγαδάκος, Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρώνης,
Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης
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